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Riktlinjer

för utfodring av vilt

Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med cirka
200 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att
rädda viltstammarna samt att främja en långsiktigt
hållbar jakt. Svenska Jägareförbundet har även ett
allmänt uppdrag av regeringen att leda den praktiska
jakten och viltvården i Sverige.

Öster Malma, SE-611 91 Nyköping
Telefon: 0155-24 62 00 · medlem@jagareforbundet.se
www.jagareforbundet.se

Riktlinjerna avser utfodring och åtling av jaktbart vilt med tonvikt på klövdjur. Andra åtgärder, till exempel utfodring av fåglar i trädgårdar, berörs inte.
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Slaktrester från tamdjur
får aldrig användas
Slaktrester från tamdjur eller animaliska matrester får inte användas i något
sammanhang. Undvik dessutom att
använda kroppar från räv eller grävling
med hänsyn till trikinrisken.

Slaktrester från vilda djur
får användas, men tänk på
att undvika spridning av bly
Självdöda vilda djur, slaktrester från vilda djur och vildfångad ﬁsk får användas
vid åtling inom den kommun där djuret
dött eller angränsande kommuner.
Organ som uppvisar någon form av
blodsprängning, eller annan skada från

Skilj på utfodring
och åtling
Utfodring är till för att förse djuren
med extra foder eller locka vilt från
skadekänsliga områden, och på utfodringen ska djuren vara ifred så mycket
som möjligt. Lägg därför utfodringen
på en lugn och avskild plats som inte
är skadekänslig. Åteln är till för att
underlätta jakten – locka djuret till en
viss plats för att skjuta det eller fånga
det i fälla.

Anlägg inte utfodring eller
åtel på fel ställe
Åtel eller utfodring bör inte ligga för
nära jaktgräns, allmän väg eller skade-

139-0157 Riktlinjer Utfodring.indd 3-4

känslig gröda. Svenska Jägareförbundet
rekommenderar ett minsta avstånd till
jaktgräns på 200 meter om inte överenskommelse med jaktgrannen ﬁnns.
Tänk också på att hålla rent och
snyggt på åteln eller foderplatsen.
Gammalt emballage eller mögligt foder
ser illa ut och kan i värsta fall sprida
smitta.

Använd endast för djuren
naturligt foder
Som regel innebär detta oförädlade
jordbruksprodukter. För klövvilt, inklusive vildsvin, skall enbart naturligt
foder som foderärtor, majs, ensilage,
potatis eller sockerbetor användas.
Livsmedel som bröd, makaroner och

sötsaker ska aldrig förekomma i de
sammanhangen. Vid fångst av räv
eller grävling kan det vara befogat att
använda, till exempel hundmat eller
honung som lockbete.
Tänk på att inte ge torrt hö till klövvilt, till exempel rådjur, som börjat
lida av svält. Deras tarmﬂora är då inte
anpassad att smälta hö och det kan
innebära döden. I ett sådant läge är det
bättre att utfodra med ensilage eller
särskilda pelletts för vilt. Om man ska
fodra med torrt hö måste djuren vänjas
vid detta foder redan från hösten.

kulor eller hagel, kan antas innehålla
bly. Detsamma gäller självfallet kött
som skurits bort runt sårkanalen på
djur som skjutits med kula. Dessa delar
av djuret bör inte användas.

Utfodring viktigast under
stränga vintrar
Det är främst under stränga vintrar
som djuren behöver det extra fodertillskottet av utfodringen. Man kan dock
hålla igång foderplatsen under hela året
så att djuren vänjer sig vid att uppehålla
sig där. Men fodermängden bör vara
betydligt mindre under resten av året
och ökas på vintern.

Använd sunt förnuft
Använd alltid sunt förnuft vid utfodring och åtling. Lägg inte ut mer foder
än vad djuren konsumerar under
relativt kort tid. På en åtel för klövvilt (främst vildsvin) är en timerstyrd
foderspridare att rekommendera. Då
behöver man inte lägga ut mer än något
eller några kilo foder per dygn. Om
man använder potatis eller sockerbetor
måste man av praktiska skäl lägga ut
större mängder samtidigt, men tänk på
att använda sunt förnuft.

JAKTLAGEN
§4
Viltet ska genom särskilda åtgärder få skydd och stöd, markägaren och jakträttshavaren är gemensamt ansvariga för detta.
§ 34
Man får inte utan lov locka vilt från någon annans mark.
LIVSMEDELSLAGAR
Kommissionsbeslut 2004/217/EG
Man får inte använda förpackningar som foder (till exempel
bröd i sina påsar).
Förordning (EG) nr 1774/2002
Man får inte mata vilda djur vars kött är avsett som livsmedel
med matavfall som innehåller däggdjursprotein (viket matavfall
nästan alltid gör). I så fall måste matavfallet innan processas
på ett sätt som för närvarande inte är möjligt i Sverige.
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